
Ter nagedachtenis aan 

Suze Wiefferink, 

Geboren te Fleringen 5 augustus 1921 
Overleden te Denekamp 7 september 2008 

Heel veel energie en zorgen voor anderen. 
Dat waren je meest opvallende eigenschappen. 
Gelukkig kon je deze twee eigenschappen goed 
met elkaar combineren. Meestal ging dat goed, 
maar soms liep het wat minder goed af. 
Bijvoorbeeld toen je tien jaar oud was en ervoor 
moest zorgen dat je kleine broertje zou stoppen 
met huilen. Je wilde zo graag buiten spelen dat je 
de wieg steeds harder bewoog totdat hij eruit 
vloog. Maar veel vaker ging het goed. Zo heb je 
altijd veel energie gestopt in de zorg voor pa en 
ons. Elke ochtend smeerde je brood voor ons 
allemaal, maar ook maakte je bijna al onze kleren. 
Als wij in de zomervakantie de hele dag in het 
zwembad waren, bracht je ons tussen de middag 
altijd brood met iets lekkers erbij. Toen het 
slechter met pa ging, heb je al je energie 
aangewend om voor hem te zorgen en niemand had 
het beter kunnen doen. 

Het heeft je veel verdriet gedaan dat je niet tot het 
einde helemaal zelf voor hem kon zorgen, maar 
ook toen hij in het verpleeghuis woonde, ging je 
twee keer per dag bij hem langs en bracht je altijd 
vers geperst sinaasappelsap mee. Na het overlijden 
van pa had je het erg moeilijk, maar al vrij snel 
pakte je de draad weer op. Je was je zó thuis gaan 
voelen op het verpleeghuis dat je besloot om daar 
als vrijwilligster te gaan werken, vijf dagen per 
week. Maar dat was nog niet voldoende om al je 
energie kwijt te raken. Er moest ook nog vijf dagen 
per week gezwommen worden en wel om 7.00 uur 
's ochtends. Dat was natuurlijk óók heel gezellig, 
want er was altijd wel iemand die een paar baantjes 
met je opzwom. Beroemd was je om de heerlijke 
cakes die je bakte. Als iemand iets voor je gedaan 
had, al was het nog zo klein, dan kon je erop 
rekenen datje een eigengebakken cake zou krijgen. 
Ook met de kleinkinderen was je altijd actief, je 
was altijd in voor een spelletje rummikub. Wij zijn 
dankbaar dat je tot je laatste dag door kon gaan met 
alles waar je zo van hield. Zelfs op de laatste dag 
van je leven begon je nog aan een nieuw 
breiwerkje, heb je nog boterhammen gemaakt voor 
de bewoners van het verpleeghuis en ben je nog 
naar de kerk geweest. We zullen je heel erg missen 
en weten nu nog niet hoe we verder moeten zonder 
jou. Maar als we ook maar iets op je lijken, vinden 
we wel een manier. 

Kinderen en kleinkinderen 


